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Äärmuslikult kõrge õhutemperatuur
• Inimesed on üldiselt kohanenud elama teatud kliimaga 

piirkondades
• Erakordselt kuum suvi: kolme kuu keskmine õhutemp on 

pikaajalisest suvekuude keskmisest kahe või enama 
standardhälve võrra suurem  Eestis selline suvi 2010 

• Eestis peetakse hädaolukorraks (kuumalaineks) sellist 
erakordselt kuuma ilma, kus õhutemperatuur on kõrgem kui 
+30°C kauem kui 2 päeva (TA, 2011)
 Eestis perioodil 1961-2010 kokku 32 korral, neist 20 viimasel dekaadil

• Inimese tervisele eriti ohtlik, kui ööpäeva maksimaalne õhutemp 
vähemalt +30 °C viie ja enama päeva vältel 
 Eesti kokku viiel korral aastatel 2003, 2006 ja 2010

• Kuumapäevad, kui  õhutemp +30 °C üksikul või kahel järjestikul 
päeval (Tarand jt, 2013)



Äärmuslikult kuum ilm kui tervisemõjur

Kuuma ilma (sh kuumalainete) tervisemõjud

- suremus (üldsuremus, kardiovaskulaarsed-, 

respiratoorsed-, ja välispõhjused)

- haigestumus (sh krooniliste haiguste ägenemine)

Koormus tervishoiusüsteemile 

- suureneb kiirabi väljakutsete arv

- suureneb hospitaliseeritud patsientide arv



Kuuma ilma mõju üldsuremusele
• 2003. a erakordselt kuum suvi põhjustas 16 Euroopa riigis 

kokku 70 000 lisasurmajuhtu (Robine jt, 2007)

• Kuumalained Euroopas 2006, 2010

• Uuringud on näidanud, et ööpäevase maksimaalse 
õhutemperatuuri tõustes 1 °C võrra jääb suremuse tõus 
1% ja 3% vahele olenevalt regioonist

• Kuumalainete tervisemõju on võrreldes kuuma ilma 
tervisemõjuga palju suurem 

• Kuumalainete tervisemõju avaldub samal päeval või 
järgnevatel päevadel (aeg-nihe)

• „Harvesting effect“, tasandab mõju 

• Künnistemperatuur sõltub paikkonna geograafilisest 
asukohast ja kohalikust kliimast (27 °C) 



Uuring: 2010. a erakordselt kuum suvi EESTIS ja 
selle mõju rahvastiku suremusele

Rekker, 2013

Võrdlusperiood: 2007–2009. a suvekuud (juuni–august).

Uuritav piirkond: Kesk- ja Ida-Eesti 9 maakonda.

Tulem: üldsuremus 2010. aastal võrrelduna eelnevate aastatega (2007–2009) ning 
liigsuremus 2010. a kuumalainete perioodil



Kuumapäevad (ööpäeva maksimaalne õhutemp. üle 30 oC üksikutel päevadel): kokku 6 päeva 

Kuumalained ja kuumapäevad 2010. aastal
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Eeldatud ja tegelikud suremuskordajad (MR) uuringupiirkonnas  
2007-2011 suvekuudel (juuni-august)

Eeldatav suremuskordaja 2010. a suremuse 
langustrendi arvestades



Suremus 2010. aasta kuumalainete ajal

• Kuumalainete ajal suri kokku 245 inimest

• Kõrgeim oli suremus 15. juulil (48 surmajuhtu).
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Liigsuremus 2010. aasta kuumalainete ajal
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Riskirühmad
• Vanurid

• Lapsed (sh imikud)

• Kroonilisi haigusi põdevad isikud

• Puudega isikud

• Välitöölised

• Linnaelanikud (sh kuumasaarte mõju)

• Kodutud

Tervisemõjud olenevad inimeste

• vastuvõtlikkusest, haavatavusest ja 

kohanemisvõimest

• sotsiaal-majanduslikest teguritest

• Haridustasemest ja terviseteenustest



Haavatavus kuumapäevade osas

Tamm ja Orru 2015



Kuuma ilma mõju suremusele tulevikus
• Muutusi suremuses saab prognoosida, erinevad stsenaariumid

• Määramatuse tase kõrge (rahvastiku vananemine, linnastumine, 
surmarisk, kuumalaine definitsioonid, ilmastikuprognoosid)

• Aastaks 2020 Euroopas 25 000 liigsurmajuhtu aastas (100 000 by 2100)

• Surmajuhtude arv Euroopa linnapiirkondades tõuseb 2-3 x

• Liigsuremuse kasv aastaks 2020 - 70% (Inglismaa)

• Aastaks 2050   1 000 liigsurmajuhtu New Yorgis, 166-2 217 liigsurmajuhtu 
Chicagos

• Suveperioodi keskmise õhutemp tõus 1 °C võrra tõstab suremust: 
diabeetikud 4%, COPD 3,8%, südamepuudulikkus 2,8%

• Aklimatiseerumine – liigsuremuse vähenemine? (füsiolooogilised, 
käitumuslikud ja tehnoloogilised tegurid)

• Haavatavus arenenud ja arenguriikides

• Rahvastiku vananemine (voodihaigetel on šanss surra (OR)                             
5,5 korda kõrgem, psühholoog.probleemid - OR 3,5



Tervisekahjude ennetamine



Tervisekahjude ennetamine
KOHANEMINE ekstreemsete JA varieeruvate ilmastikutingimustega

Isiku tasandil

Elanikkonna ohuteadlikkuse suurendamine

Hädaolukorras toimetuleku ja teiste abistamise õpetamine

Riiklikul tasandil

Hoiatussüsteemide täiustamine (HHWS heat-health warning systems)

Tegevusplaanide koostamine kuidas käituda hoiatuste korral

Tervishoiusüsteemi valmisoleku suurendamine

Kõrgendatud tähelepanu pööramine riskirühmadele (konditsioneeride 
paigaldamine hooldekodudes jne)

Linnaplaneerimine (kuumasaarte vältimine jt meetmed)



Kokkuvõtteks
• Kuumalainetel on oluline mõju Eesti rahvastiku tervisele (sh suremusele).

• Tervisekahjude ennetamise/vähendamise võimalused asuvad               

väljaspool meditsiinisüsteemi

• Kohanemisega on võimalik tervisemõjusid oluliselt vähendada

 Olulisemad ja kuluefektiivsemad on teadmusmeetmed                                                

sh hoiatussüsteemide arendamine

 Elanike ohuteadlikkuse suurendamine kuumast ilmast põhjustatud 

tervisemõjudest (riskirühmad)

Seetõttu 2015. a rekordilisel juulil ei pruugi olla nii rängad tagajärjed
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Tänan kuulamast!
Head kevade algust!

Riia tänav Tartus 21. märts 2016


